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Måste det finnas ett lik för att vara mord? - Diverse Hent PDF Det brukar sägas att ingen kan fällas för mord
om inte offret påträffas. För att brottet skall kunna leda till fällande dom, måste det finnas ett lik.

Kanske var det den föreställningen som drev gärningsmannen bakom ett mord sommaren 1996 till en
exempellös hantering av offrets kropp - enastående i svensk brottshistoria. För att göra sig av med alla spår,

uppdrog han att tre kumpaner att eliminera kroppen.

Men det gick inte som han tänkt - det kom käppar i hjulen. Polisen fick nämligen ett telefax med ett hett tips
...

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.
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